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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» при вступі на
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціа-
ліста) / Уклад. О.В. Горпинич, Т.К. Бараненко, І.С. Стружко – Маріуполь:
ПДТУ, 2021. – 6 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», зміст їх мо-
дулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні та спеціальні (фахові)
компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за спеціальніс-
тю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», створену
наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 21 лютого 2020 року № 43-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Ковальова Вікторія Євгенівна – Завідувач кафедри, доцент кафедри

електроенергетичних комплексів та си-
стем, голова комісії.

Члени комісії:
Горпинич Олександр Вікторович – доцент  кафедри електроенергетичних

комплексів та систем;
Стружко Іван Сергійович – асистент кафедри електроенергетич-

них комплексів та систем.

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
освітніх програм за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» для освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній пере-
вірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня бака-
лавра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього освіт-
нього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професій-
но-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові про-
фесійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Теоретичні основи електротехніки

1.1. Основні поняття про електричні та магнітні кола. Електричні та
магнітні величини. Пасивні елементи електричного кола. Рівняння елект-
ричного стану кола.

1.2. Лінійні кола постійного струму. Розрахунок кіл за законами Ома
і Кірхгофа. Еквівалентні перетворення електричних кіл. Методи розрахун-
ку електричних кіл.

1.3. Лінійні кола синусоїдного струму. Параметри змінного струму та
напруги. Розрахунок простих кіл. Комплексний (символічний) метод роз-
рахунку. Явище резонансу напруги та струму. Активна, реактивна та повна
потужності.

1.4. Трифазні кола. Основні схеми з’єднань трифазних мереж. Розра-
хунок симетричних трифазних кіл. Розрахунок несиметричних трифазних
кіл. Потужність трифазного електричного кола.

Рекомендована література:
1. Жежеленко І. В. Основи теорії лінійних електричних кіл із зосере-

дженими параметрами постійного та змінного струмів в усталеному режи-
мі : навч. посібник. / І. В. Жежеленко, В. В. Леонов. – Маріуполь : ПДТУ,
2017. – 114 с.

2. Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола :
навч. посібник / В. С. Маляр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. – 312 с.
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3. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электриче-
ские цепи : учебник для бакалавров / Л. А. Бессонов – 12-е изд., исправ. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 701 с.

4. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учеб.
пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л. А. Бессонов, И. Г. Деми-
дова, М. Е. Заруди и др.; под ред. Л. А. Бессонова. – 4-е изд., перераб. и
испр. – М.: Высшая школа, 2003. – 528 с.

5. Учебник по общей электротехнике / Г. Шатенье, М. Боэ, Д. Буи,
Ж. Вайан, Д. Веркиндер; пер. с фр. к.т.н. В. Н. Грасевича. – М.: Техносфе-
ра, 2009. – 624 с.

6. Зевеке Г. В. Основы теории цепей : учебник для вузов /
Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, П. В. Страхов. – М.: Энергоа-
томиздат, 1989. – 528 с.

7. Кузнецов А. В. Элементарная электротехника / А. В. Кузнецов. –
М.: ДМК Пресс, 2014. – 896 с.

2. Електричні машини та основи електроприводу

2.1. Трансформатори. Призначення, будова та принцип дії трансфор-
матора. Однофазний трансформатор. Режим холостого ходу та короткого
замикання. Електрична схема заміщення трансформатора. Визначення пас-
портних параметрів і зовнішня характеристика трансформаторів. Втрати та
ККД трансформатора. Трифазні трансформатори. Автотрансформатори.
Паралельна робота трансформаторів.

2.2. Машини постійного струму. Принцип дії генератора і двигуна
постійного струму. Будова колекторної машини постійного струму. Колек-
торні генератори постійного струму (генератор незалежного збудження,
генератор паралельного збудження, генератор змішаного збудження). Дви-
гуни постійного струму незалежного та паралельного збудження. Двигуни
постійного струму послідовного та змішаного збудження. Пуск двигуна
постійного струму. Регулювання частоти обертання двигунів постійного
струму.

2.3. Асинхронні машини. Двигунний та генераторний режими роботи
асинхронної машини. Принцип дії та будова асинхронного двигуна. Схема
заміщення асинхронного двигуна. Електромагнітний момент та робочі ха-
рактеристики асинхронного двигуна. Експериментальне визначення пара-
метрів і розрахунок робочих характеристик асинхронних двигунів. Пуск,
регулювання частоти обертання та гальмування трифазних асинхронних
двигунів.

2.4. Синхронні машини. Збудження синхронних машин. Типи та бу-
дова синхронних машин. Магнітне поле та характеристики синхронних
генераторів. Паралельна робота синхронних генераторів. Синхронний дви-
гун і синхронний компенсатор. Пуск синхронних двигунів.

2.5. Класифікація електроприводів. Механіка електропривода. Хара-
ктеристики електроприводів з двигунами постійного струму. Характерис-
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тики електроприводів з двигунами змінного струму. Вибір двигунів для
електроприводів та розрахунок їхньої потрібної потужності. Керування
електроприводами. Розімкнені та замкнені системи керування автоматизо-
ваними електроприводами.

Рекомендована література:
1. Кацман М. М. Электрические машины / М. М. Кацман. – 12-е изд.,

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с.
2. Кацман М. М. Электрический привод / М. М. Кацман. – 4-е изд. –

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с.
3. Вольдек А. И. Электрические машины. Введение в электромеха-

нику. Машины постоянного тока и трансформаторы : учебник для вузов /
А. И. Вольдек, В. В. Попов. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с.

4. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины : учебник для
вузов / А. В. Иванов-Смоленский. В 2-х т. – 3-е изд., стереотип. – М.: Изда-
тельский дом МЭИ, 2004. – 534 с.

5. Копылов И. П. Электрические машины : учеб. для вузов / И. П.
Копылов. – 4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 607 с.

6. Фираго Б. И. Теория электропривода : учеб. пособие / Б. И. Фира-
го, Л. Б. Павлячик. – 2-е изд. – Минск: Техноперспектива, 2007. – 585 с.

7. Фролов Ю. М. Регулируемый асинхронный электропривод : учеб-
ное пособие / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. – СПб.: Издательство «Лань»,
2016. – 464 с.

3. Релейний захист та автоматика

3.1. Поняття «реле» та «уставка реле». Класифікація, основні види та
призначення, пристроїв релейного захисту і автоматики (РЗА).

3.2. Основні вимоги, що ставляться до електромеханічних, твердоті-
лих та цифрових пристроїв РЗА. Основні органи РЗА.

3.3. Струмові захисти та автоматика розподільних електричних ме-
реж напругою 6-35 кВ.

3.4. Релейний захист і автоматика ліній напругою 110-220 кВ.
3.5. Релейний захист і автоматика трансформаторів.
3.6. Релейний захист і автоматика електродвигунів.
3.7. Автоматика електричних мереж: автоматичне повторне вмикан-

ня (АПВ), автоматичне вмикання резерву (АВР), автоматичне частотне ро-
звантаження (АЧР).

Рекомендована література:
1. Кідиба В. П. Релейний захист електроенергетичних систем : нав-

чальний посібник / В. П Кідиба. – Львів: Видавництво Національного уні-
верситету «Львівська політехніка», 2013. – 500 с.
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2. Евминов Л. И. Релейная защита и автоматика систем электроснаб-
жения : учеб.-метод. пособие / Л. И. Евминов, Г. И. Селиверстов. – Гомель:
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. – 531 с.

3. Релейная защита и автоматика в электрических сетях / Под общ.
ред. В. В. Дрозда. – М.: Изд-во «Альвис», 2012. – 632 с.

4. Андреев В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснаб-
жения : учебник для вузов / В. А. Андреев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высшая школа, 2006. – 639 с.

5. Гуревич В. И. Электрические реле. Устройство, принцип действия
и применения. Настольная книга инженера / В. И. Гуревич. – М.: СОЛОН-
Пресс, 2011. – 688 с.

6. Басс Э. И. Релейная защита электроэнергетических систем : учеб.
пособие / Э. И. Басс, В. Г. Дорогунцев; под ред. А. Ф. Дьякова. – 2-е изд.,
стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 296 с.

7. Овчаренко Н. И. Автоматика энергосистем : учебник для вузов /
Н. И. Овчаренко; под ред. А. Ф. Дьякова. – М.: Издательский дом МЭИ,
2016. – 476 с.

8. Дьяков А. Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита
электроэнергетических систем : учеб. пособие для вузов / А. Ф. Дьяков,
Н. И. Овчаренко. – 2-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. –
336 с.


